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K we ken met wilde dieren als een bijdrage tot het 
instandhouden van diersoorten 

lngczonden: november 1982 

Ingeval van vernietiging van de biotoop 
van een diersoort, is de kweek van die 
soort de enige mogelijkheid te trachten 
hem voor uitsterven te behoeden. 
K weken vereist kennis die verkregen kan 
worden door ervaring en (wetenschappe
lijk) onderzoek. 
Ervaring met een bepaalde diersoort wordt 
verworven over een zekere tijdsperiode. 
Zij wordt mede gevoed door ervaringen 
opgedaan met andere diersoorten. Ook 
voor onderzoek is tijd nodig; het bouwt 
veelal voort op reeds bestaande kennis. 
In het kader van het behoud van diersoor
ten zal naast pogingen om een natuurlijk 
milieu in stand te houden dan wei te 
creeren, waardoor dieren zich in het wild 
kunnen handhaven, ook de kweek van 
diersoorten een belangrijk element dienen 
te zijn, waardoor in een aantal gevaHen 
diersoorten weer in het wild kunnen wor
den uitgezet. 
Kweek is mogelijk bij instellingen zoals 
natuurparken en diergaarden maar ook bij 
particulieren. Door het beperkte aantal , de 
omgeving en de doelstellingen van natuur
parken en diergaarden is het onrnogelijk 
een groter wordend aantal diersoorten te 
houden. Hoe belangrijk het werk van deze 
instellingen ook is, de medewerking van 

particulieren zal noodzakelijk zijn . 
Er is bij particulieren een zeer grate uit
breiding te constateren van de kennis en 
ervaring. Met vele soorten Australische 
parkieten wordt in ruime mate gefokt, 
zodat hoegenaarnd geen beroep meer hoeft 
te worden gedaan op wilde populaties van 
die diersoorten . Verschillende eenden en 
ganzen zijn door de fok bij particulieren 
voor uitsterven behoed. 

De omvang van een populatie die in ge
vangenschap gehouden wordt met het doel 
een soort te handhaven, kan betrekkelijk 
klein zijn. Immers bij een vrije partner
keuze is bij een groepsgrootte van I 00 
individuen van een soort na lO jaar geen 
verlies van genen te vrezen (zie litera
tuurverwijzingen) . Wei zal noodzakelijk 
zijn dat een uitwisseling tussen dieren van 
verschillende eigenaren wordt gestimu
leerd. Zolang dit doenl ijk is dient boven
dien bloedverversing met wilde exem
plaren mogelijk gemaakt te worden. 
De Raad van Ministers van de Council of 
Europe heeft in haar Resolutie (78) 22, 
betreffende bedreigde amfibieen en rep
tielen van Europa, onder Artikel 14 als 
beschermende maatregel , reeds aange
drongen op: 
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'replacement (of pet trade and other com
mercial purposes) by the raising of species 
in captivity or semi liberty, in controlled 
environments, similar to the natural ones'. 
[ vervanging (van handel in dieren als 
huisdier en van andere commerciele be
doelingen met dieren) door het kweken 
van diersoorten in gevangenschap of in 
semi-vrije staat, in een gecontroleerde 
omgeving, gelijkend op het natuurlijk 
leefgebied ] . 
De hierboven vastgelegde gedachten gel
den voor aile bedreigde diersoorten. Ge
bundelde (b. v. in verenigingsverband) en 
waar mogelijk, wetenschappelijk be
geleide inspanning van "particulieren, ge
richt op bet fokken van bedreigde dier
soorten met bet doel importen te vennin
deren en soorten in stand te houden, dient 
doelgericht van overheidswege te worden 
bevorderd mits redelijk uitzicht op succes 
en rapportage over material en, methoden 
en resultaten te verwachten is. 

Tot zover deze gedachtenbepaiing, die 
niet primair voor publicatie in Lacerta was 
geschreven, doch zeker ook geldt voor ter
rariumliefhebbers. Het is niet aileen een 
beroep op de overheden, in feite is het ook 
een oproep aan aile terrariumhouders om 
te proberen hun dieren en de behoeften 
ervan zo goed te leren kennen dat er meer 
gekweekt kan worden. Kweken met am
fibieen en reptielen, niet aileen zodanig 
dat er af en toe een paar eieren gelegd of 
wat jongen geboren worden, maar dat 
doel~wust een kweek met een redelijk 
voorspelbaar gunstig resultaat wordt op
gezet. 
Om zover te komen is nog veel studie en 
uitwisseling van kennis noodzakelijk. Een 
vergunningenstelsel kan veel bijdragen tot 
bet verzamelen en uitwisselen van kennis. 
Als de afgifte van vergunnningen gekop
peld wordt aan een verplichting tot jaar
lijkse rapportage over de wijze van houden 
met zoveel mogelijk details over de dieren 
en bet kweken, komen er zeer vele waar
devolle gegevens ter beschikking. Deze 

kunnen door andere mensen (bijv. in 
natuurhistorische musea) bewerkt en ge
publiceerd worden. 
Bij kweek in gevangenschap zal het nood
zakelijk zijn inteelt te vennijden. Er zal in 
Lacerta-kringen ook aandacht besteed 
moeten gaan worden aan erfelijkheid. 
De voomaamste aandacht van reptielen
en amfibieenlietbebbers gaat uit naar het 
dier in zijn oorspronkelijke (wilde) staat. 
Deze te handhaven is een opdracht bij het 
in stand houden van diersoorten in ge
vangenschap. Dit vereist dat aile eigen
schappen van het oorspronkelijke, wilde 
dier nu reeds vastgelegd worden. Een 
immense taak! 
Daarnaast zal zodanig gekweekt moeten 
worden dat de genenpool ( = het totaal aan 
erfelijke eigenschappen binnen een groep 
organismen; red.) zoveel mogelijk on
veranderd gehandhaafd blijft. Bij geringe 
aantallen dieren is daarvoor een nauwe 
samenwerking en uitwisseling van 
dieren tussen terrariumhouders noodzake
lijk. Mogelijk zullen op den duur ook voor 
reptielen en amfibieen 'stamboeken' bij
gehouden moeten worden om inteelt te 
vermijden. Deze taken kunnen aileen in 
verenigingsverband en in nauwe samen
·werking met de overheid worden verricht. 
Het instandhouden van met uitsterven be
dreigde diersoorten is mijns inziens een 
culturele plicht van (helaas) wt:inige 
mensen teneinde zoveel mogelijk te be
houden van wat door anderen uit kort
zichtigheid, winstbejag of lijfsbehoud 
wordt vemield. 

SUMMARY 
In case of habitat destruction captive breeding is 
the only way to save endangered species. Remarks 
are made about application and obtaining of know
ledge that can lead to better breeding results. 
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Kweekresultaten van Lacerta-leden over de 
periode 1972-1981 

INLEIDING 
In september 1978 verscheen het eerste 
kweekverslag over de periode 1970 t/m 
1976. Het thans voor U liggende verslag 
bestrijkt de periode 1972 t/m 1981 , een 
gedeeltelijke doublure dus van het eerste. 
Om een tweetal redenen is de periode 
1972-1976 ook weer in dit verslag opge
nomen: 1) Na verscbijnen van bet eerste 
vers1ag zijn nog tamelijk veel meldingen 
binnen gekomen over de periode 1972-
1976. 2) Een periode van tien jaar illu
streert beter bet verloop van de kweek
resultaten. 

METHOD EN 
De methoden zijn gelijk aan die van het 
eerste verslag, met dien verstande dat 'Het 
Aquarium' geen nieuwe kweekresultaten 
opleverde, terwijl bet indertijd (bij het 
mededelingenblad ingesloten) meldings
formulier juist veel oude en nieuwe 
kweekresultaten liet zien. Meldingen van 
kweekresultaten buiten onze klimaatzone 
worden wei opgenomen in bet kaart
systeem, maar zijn niet verwerkt in dit 
verslag omdat zij onvoldoende represen
tatief zijn voor de Nederlandse situatie. 

ORDE/FAMILIE/SOORT 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

AMPHIBIA; Caudata: 

AMBYSTOMATIDAE 
Ambystoma mexicanum 500 250 280 570 550 840 560 

SALAMANDRIDAE 
Cynops ensicauda 10 
Cynops oriental is 27 
Cynops pyrrhogaster *I) 41 100 195 89 88 206 43 42 184 
Notophthalmus (v.h. Diemictylus) 
viridescens 20 26 74 25 
Paramesotriton chinensis 13 
Paramesotriton hongkongensis 205 4 21 
Salamandra salamandra 8 62 
Taricha torosa 16 
Triturus alpestris 15 110 12 53 43 345 20 29 64 
Triturus boscai 17 10 
Triturus cristatus 36 99 20 20 73 
Triturus helveticus 60 34 23 19 12 42 
Triturus marmoratus 20 39 39 51 15 34 
Triturus vittatus I 
Triturus vulgaris 20 16 32 61 244 312 10 284 
Tylototriton verrucosus 23 
Totaal Amphibia; Caudata 15 581 270 277 652 596 1618 1058 974 1365 

AMPHIBIA; Salientia: 

BUFONIDAE --
Bufo bufo *3,6) 250 15000 
Bufo regularis 100 
Bufo viridis 370 



ORDE/FAMILIE/SOORT 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

DENDROBATIDAE 
Colostethus triniwtis 63 70 
Dendrobates auratus 47 I 10 19 110 II 65 5 5 23 
Dendrobates leucomelas 23 144 
Dendrobates pumilio 3 
Dendrobares tinc:torius 14 40 122 

Dendrobates auratus. Phyllobates bicolor 20 4 25 28 
Phyllobates vittatus 
(v.h.lugubris) 45 133 13 58 23 119 
Phyllobates tricolor 31 

DISCOGLOSSIDAE 
Bombina maxima 100 
Bombina orienta/is •t ,2,4) 71 734 594 494 710 785 
Bombina variegata 52 42 454 1840 1000 54 115 40 40 
Discoglossus pictus 400 40 1500 

HYLIDAE 
Agalychnis callidryas 130 20 
Gastrotheca riobambae 286 233 156 15 
(foutief: marsupialll) 
Hyla arborea I 1800 
Hyla cinerea 80 
Phy/lomedusa hypochondria/is 162 189 29 
Phyllomedusa lemur 3 

LEPTODACTYLIDAE 
Limnodynastes peronii •1 ,4) 1079 2980 3000 3000 1360 500 

PELOBATIDAE 
Pelobates cultripes 12 

PIPIDAE 
Hymenochirus boettgeri 12 26 125 42 170 22 
Pipa carvalhoi 2 2 2 
Xenopus laevis 60 312 
Xenopus muelleri 20 
Xenopus tropicalis 40 
Xenopus spec. 180 

RHACOPHORIDAE 
Hyperolius concolor 12 
Hyperolius marmoratus 50 
Hyperolius puncticulatus 63 
Hyperolus spec. 126 
Kassina senegalensis 125 
Rhacophorus maculatus 40 

RANIDAE 
Rana esculenta (complex) 720 
Rana ridibunda •s) 9 
Rana temporaria 2000 
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TotaalAmphibia; Salientia 797 474 1841 5179 4667 4233 3303 20303 1066 3431. 



ORDE/FAMILIE/SOORT 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

SQUAMATA; Sauria: 

AGAMIDAE 
Agamaatra 5 
Agama atricollis 9 
Agama impalearis 3 
Agama lehmanni 5 
Agama c:aucasica 21 41 
Agama sanguinolenta 17 I 
Agama stellio 6 I 10 20 50 36 15 
Calotes spec. 4 
Ceratophora tennenti 5 3 
C ophotis ceylanica 5 3 
Japalura swinhonisii 2 
Otocryptis wiegmanni 5 8 
Physignathus cocinc:inus 6 17 

ANGUIDAE 
Anguis fragilis 48 12 5 5 
Gerrhonotus multicarinatus 19 13 7 10 70 
Ophisaurus apodus 4 

CHAMAELEONIDAE 
Chamaeleo bitaeniatus 38 I 27 67 
Chamaeleo jacksonii 21 19 50 38 10 50 
Chamaeleo pumilis 9 
Chamaeleo tigris II 
Chamaeleo spec. 18 

CORDYLIDAE 
Cordylus cordylus I I 
Cordy/us vittifer 3 2 
Cordylus warreni 5 2 
Platysaurus intermedius I I 

GEKKONIDAE .. --
C oleodactylus amazonicus I 
C osymbotus platyurus 5 2 8 I I 4 
Eublepharis macularius 16 
Gehyra mutilata 5 8 17 
Gekkogecko I I 2 2 9 5 2 
Phelsuma lineata I 10 7 5 12 
Phelsuma madagascariensis 21 14 7 65 97 
Phelsuma ornata I 4 7 20 22 14 
Phelsuma quadriocellata 2 18 
Phe/suma v-nigra 10 17 49 35 
Phyllodacty/us europaeus 9 
Ptychozoon kuhli 2 4 9 5 7 9 
Ptyodactylus hasse/quistii I 2 
Tarentola mauritanica 6 3 

IGUANIDAE 
Anolis acutus 4 I 
Anolis aeneus I 4 
Anolis auratus 4 7 I 10 3 
Anolis bimaculatus 6 4 6 9 9 I 3 10 
Anolis bonairensis 13 5 

166 Anolis carolinensis 4 19 10 16 12 48 49 30 36 
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ORDE/FAMILIE/SOORT 

A no/is clrlorocyanus 
Anolis criswrellus 
A11olis ()"bores 
A11olis disriclws 
A11olis equestris 
Ano/is exrremus 
Anolis garmani 
Anofi.l·linearopus 
A no/is lividus 
A no/is marmorarus 
A11olis marti11icensis 
A11olis oculmus 
A11olis roquer 
A11olis saba11us 
A no/is sagrai 
Basiliscus basiliscus 
Basi/iscu.1· plzmrifrolls 
Basi/iscus vi flatus 
/gua/111 igutlllll 
Sceloporus cyanogenys 
Sceloporus jarrovi 
Sceloporus magister 
Sce/opoms malaclriticus 
Scelopoms occidemalis 
Scelopoms orcuui 
Scelopoms rmdularus 

LACERTIDAE 
Acalltirodactylus frenatus 
Acalltlrodactylus sclrreiberi 
Algyroides nigroprmcrarus 
Lacerta agilis 
Lacertaarmeniaca 
Lacerta bedriagae 
Lacerta amcasica 
Lacerta danfordi 
Lacerw dugesii 
Podarcis (v.h. Lacerta) erhardii 
Go/lotio (v.h. Lacerta) go/loti 
Lacerw graeca 
Podarcis hispanica 
Lacerta lrorvarlri 
Lacerta/aevis 
Lacerta lepida 
Podarcis lilfordi 
Podarcis melisellensis 
Lacerta monricola 
Podarcis muralis 
Lacerta oxycephala 
Podarcis peloponnesiaca 
Podarcis p ityusensis 
Lacerta praticola 
Lacerta raddei 
Lacerta rudis 
Lacerta saxicola 
Lacerta sclrreiberi 
Podarcis sicu/a 

1972 1973 1974 1975 

4 

3 5 

3 
II 

9 2 3 3 

16 4 7 

2 
15 II 13 

I 

3 

4 12 19 24 
2 

2 4 

4 4 

3 4 40 
4 3 

3 

2 26 4 35 

2 3 
II 

34 

9 20 10 

1976 1977 1978 1979 1980 198 1 

4 5 
I 

25 19 30 4 2 
I 

I 6 
2 2 

I 
4 

I 
3 10 10 

I 
24 4 I I 6 25 17 
7 5 I 2 3 

5 4 14 54 
10 II 12 

16 l! 9 
17 I 23 

3 
14 16 
16 6 8 3 

4 
2 

15 7 4 7 

7 
3 

4 
I 15 

64 30 75 176 72 49 
4 8 I 32 13 9 

2 II 
2 8 6 

45 51 II 37 
4 

4 2 I 10 

8 8 
3 3 4 I 

I 9 
3 7 29 6 so 61 

50 82 186 ~19 192 117 
2 

I 
25 53 30 51 

15 3 19 6 28 
6 2 

35 8 
6 IS IS 30 32 

2 6 7 s 20 12 
33 
32 10 24 

13 43 31 46 153 166 
6 14 21 IS 7 

16 12 30 28 26 



ORDE/FAMILIE/SOORT 1972 1973 1974 1975 19i6 1977 1978 1979 1980 1981 

Gallotia simonyi I 7 
Lacerta strigata 6 26 131 60 125 
Podarcis taurica I 
Podarcis tiliguerta 1 2 4 
Lacerta trilineata 3 IH 32 265 
La"t:erta unisexualis 28 
Lacerta viridis 4 44 26 35 70 264 122 182 142 93 
Lacerta vivipara 5 5 4 
Ophisops elegans 3 
Psammodromus a/girus 4 

- -

Psammodromus hispanicus 11 
Takydromus sexlineatus 2 

SCINCIDAE 
Chalcides chalcides 3 
Chalcides viridianus 3 2 2 
Mabuya affinis I 
Mabuya brevicollis 7 
Mabuya multifasciata 35 21 10 6 9 I 10 
Mabuya quinquetaeniata 16 31 15 7 tO 5 13 
Mabuya striata 5 
Mabuya vittata 16 

VARANIDAE 
Varanus timorensis 7 
Totaal Squamata; Sauria 134 262 209 378 559 679 976 1527 1565 2279 

SQUAMATA; Se~pCntes: 

BOIDAE 
Acrantophis dumerili 5 
Boa constrictor 47 21 18 54 124 72 58 159 
Chondropython viridis 3 11 21 1 
Coral/us enydris 8 29 27 18 31 93 51 
Epicrates angu/ifer 3 
Epicrates cenchria 21 38 30 
Epicrates striatus 18 
Morelia spilotes 7 
Python molurus II 14 9 30 4 
Python regius 2 
Python sebae 29 
Sanzinia madagascariensis 9 24 36 

CQLUBRIDAE 
Boiga dendrophila 5 18 5 
Dasypeltis scabra 8 7 
Elaphe guttata 25 14 27 so 89 33 40 
Elaphe obsoleta 5 47 46 34 10 9 2 
Elaphe quatuorlineata 9 
Elaphe schrencki 8 6 2 
Gonyosoma oxycephalum 4 
Lampropeltis triangulum 15 
Ma~olonmonspenuwnus 4 4 6 
Natrix mau~a 17 9 21 11 8 2 I 5 
Natrix natrix 44 40 4 6 7 18 
Nerodia (v.h.Natrix)sipedon 10 3 3 I 
Natrix tessellata 4 2 

168 Opheodrys aestivus I 6 



Bombina 
orienta/is 
in amplexus. 
Foto: 
VAN LEEUWEN. 

Tabel 2. 
Aantallen soonen 
en individuen gere
gistreerd volgens 
door Lacenaleden 
opgegeven 
kweekresultaten 
(1972 t/m 198 1). 

ORDE/ FAM I LIE/SOORT 1972 1973 1974 

Pryas mucosus 
Store ria dekayi 
Thamnophis radix 138 146 160 
Thamnophis sauritus 32 18 24 
Thamnophis sirralis 66 
Thrasops jacksonii 

CROTALIDAE 
Bothrops schlegelii 
Trimeresurus albolabris 10 
Trimeresurus gramineus 
Trimeresurus popeorum 
Vipera aspis 
Totaal Squamata: Serpentes 273 253 358 

TESTUDINES: 

EMIDIDAE 
Chrysemys picta 
Chrysemys scripw 9 
Emys orbicularis 7 
Mauremys caspica 

KINOSTERNIDAE 
Kinosrem on subrubrum 

TESTUDINIDAE 
Agrionemys horsjieldii 
Geochelone carbona ria 
Stemorherus odorarus 
Kini.xys belliana 
Teswdo hermanni 

Totaal Testudines 16 

I) De te metamorfoseren aantallen worden duidelijk 4) 
gereguleerd; deze soon is in bijna icdcre hoe-
veelhcid te kweken! 5) 

2) Aantal nie t exact gete ld: opgaven luiden: enkele 
honderden/duizenden. 

3) Het grootste gedeelte wordt reeds in het larvale 
stadium uitgczet in de natuur. 6) 

KLASSE/ORDE: Aantal Aantal 
SUBORDE soon en individuen 

Amphibia; Caudata 17 7406 
Amphibia ; Salientia 38 45294 
Amphibia totaal 55 52700 

Squamata; Sauria 14 1 8568 
Squamata; Serpentes 37 4194 
Squamata totaal 178 12762 
Testudincs 10 276 
Reptilia totaal 188 13038 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

6 2 2 
8 

160 160 100 110 100 Ill 15 
18 28 so 10 37 4 43 
80 46 188 205 26 73 67 
2 

2 1 
9 IS 

16 27 17 22 13 
s 

13 
355 346 526 651 518 533 48 1 

34 II 
3 10 2 12 23 3 
7 7 II II II 2 

10 2 

6 8 

3 
3 

2 8 
3 

I 10 3 23 26 

I I 20 23 2 1 28 90 67 

Het grootste gedeelte wordt als larve gcvoerd aan 
salamanders. 
Met gekwcckte larven kan. in verband mc.:tl··: t 
Besluit Bedreige lnheemse Diersoonen. mo ilijk 
worden verder gewerkt naareen volgcnde kweck-
generatie. 
Geschat aantal larvcn. 
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TEND ENS 
Kon bij het vorige kweekverslag nog 
worden vastgesteld dat we met z'n allen 
nog veel moeten doen om het evenwicht te 
verbeteren tussen consumptie en produktie 
d . m. v. kweken, thans kan worden opge
merkt dat we er inderdaad in zijn geslaagd 
om enkele stappen in de goede richting te 
doen. Allerrninst een reden om nu maar 
rustig te ontspannen en te gaan zitten 
wachten op de dingen die komen gaan. 
Er is nog vee I te doen. Het jubileumnum
mer van Lacerta (jrg. 40, nr 10/11) geeft in 
een reeks van korte maar kemachtige 
artikelen aan waar we naar toe moeten: 
verantwoord terrariumhouden, gericht op 
het kweken. Het kweken met tjitjaks mag 
dan minder spektakulair lijken dan een 
verzarneling reuzeslangen in een dito 
terrarium, het is zeker zo interessant en 
zal ook veel voldoening geven. Een saai 
uiterlijk gekombineerd met een interessant 
gedrag boeit Ianger dan een fraai uiterlijk 
gekombineerd met een saai gedrag (van 
uw terrariumdieren). 
Als we de tabellen bekijken, dan zien 
we dat salamanders, die vroeger a1 
veel gekweekt werden, vanaf 1973 op
nieuw bij de terrariumhouders in de be
langstelling zijn gekomen. Er wordt ook 
serieus mee gekweekt, gemiddeld zo'n 
700 nieuwe individuen per jaar. In 1981 is 
de Doelgroep Salamanders ontstaan, 

waarin thans 10 mensen samenwerken om 
de problemen bij het kweken gezamenlijk 
op te lossen en de kweekresultaten verder 
te verbeteren. 
Bij het kweken van kikkers en padden zijn 
de schommelingen groot, maar niettemin 
zijn ook de aantallen in sommige gevallen 
aanzienlijk. 
Het produktieverrnogen van vele soorten 
kikkers en padden is enorrn. De gedachte 
lijkt gerechtvaardigd dat terrariumhouders 
in staat zijn een rol te spelen bij het in stand 
houden van bedreigde soorten, met name 
van kikkers en padden. De overheid zou 
hierbij een aktiverende en stimulerende rol 
moeten spelen, zoals dit thans reeds in de 
Verenigde Staten het geval is. 
De lijn van de gekweekte aantallen hage
dissen loopt vrij steil omhoog, van 134 
dieren en 20 geslachten in 1972 naar 2279 
dieren en 80 geslachten in 1981 . Een man 
LANGERWERF is hierbij verantwoordelijk 
voor ongeveer de helft van het totale aantal 
gekweekte hagedissen. Sinds ± 1978 kun
nen enkele Phelsuma-houders er echter 
ook wat van. Anolissen worden eveneens 
in behoorlijke hoeveelheden gekweekt. 
Ook de lijn van gekweekte slangen ver
toont een tot tevredenheid stemmend 
beeld. Hoewel er vanaf 1978 een tendens 
is om over te schakelen op gifslangen, 
blijken met name Elaphe en Thamnophis 
populair bij de slangenhouders. 
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Tenslotte zien we een wei zeer hoopge
vende lijn: die van de schildpadden. Met 
een drietal geslachten wordt sinds ± 1974 
vrijwel jaarlijks door evenzoveel terra
riumhouders gekweekt. Tot voor enkele 
jaren werd dit nog door vrijwel niemand 
mogelijk geacht. Hoewel de importen van 
landschildpadden gestopt zijn , moet het 
toch mogelijk zijn om in de toekomst met 
meer soorten te kweken. 
In ons land moeten nog zeer vee! Agrio
nemys horsfieldii en Geochelone carbo
naria verblijven die thans geslachtsrijp 
zijn en aan het voortplantingsproces kun
nen gaan deelnemen. 

DISTRIB UTlE 
Enkele !eden van de vereniging kweken 
zodanig grote aantallen dieren, dat zij 
hiennee voor een gi:oot dee! in de behoefte 
van onze !eden kunnen voorzien. Tot voor 
kort ontbrak het aan een goed distribu
tiesysteem. Met het ontstaan van de 
'Centrale Kweekdienst ' is hierin een dui
delijke verbetering gekomen. Ook diverse 
handelaren kopen graag gekweekte dieren 
op. De voordelen zijn o.a.: 
gezonde dieren , 
goedgevoede dieren, 
onbeschadigde dieren. 
Van oudsher worden vee! dieren via de 
rubriek van Yraag en Aanbod geruild of 

verkocht. En nu is daar de Centrale 
K weekdienst, die als kontaktlegger tussen 
de kweker en de ge"interesseerde in het 
gekweekte, een belangrijke rol vervult ; 
per maand wordt Jangs deze weg aan 20 a 
30 mensen een dienst bewezen . Aangezien 
dit een nog vrij jonge aktiviteit betreft en 
vee! !eden de weg naar de Centrale 
Kweekdienst nog moeten vinden, mogen 
we gerust aannemen dat deze dienst in de 
toekomst steeds vaker zal gaan bemid
delen. Een kortere weg tussen twee ter
raria is ook nauwelijks denkbaar en is in 
het belang van zowel de dieren als de ter
rari u mhouders. 

NAVOLGING 
Nadat het eerste kweekverslag in 1978 in 
Lacerta gepubliceerd werd, is het idee van 
een centrale kweekregistratie overgeno
men door terrariumverenigingen in o.a. 
Oost- en-West Duitsland. Ook daar heeft 
men het belang gezien van het verzamelen 
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en publiceren van kweekresultaten. Op dit 
moment lijkt Lacerta een belangrijke rol te 
spelen wat het kweken van terrariumdie
ren betreft. 
lk spreek hierbij de hoop uit dat wij deze 
rol mogen behouden. Dit hangt echter van 
U af. Niet alleen Uw inzet om tot kweken 
te komen. ook Uw bereidheid tot het 
melden van een geslaagde kweek is van 
belang. Dit is echter niet aileen van belang 
voor de vereniging of de terrariurnhouderij 
in z'n geheel, het is ook in Uw eigen be
lang en zelfs in het belang van Uw dieren. 
De nieuwe wetgeving betreffende be
dreigde uitheemse diersoorten (Wet 
BUD), zal een clausule bevatten waarin 
gekweekte dieren, onder voorwaarden, 
mogen worden behouden en verder ge
distribueerd. Niet geregistreerde dieren 
zullen altijd moeilijk verklaarbaar blijken! 

DANK 
is verschuldigd aan M.S. Hoogmoed, Max 
Sparreboom, Anton van Woerkom, en 
Antoon Zwinenberg . Zij hebben geholpen 
bij het opzoeken van de in Lacerta, Littera
tura Serpentium of Anolisbulletin ver
melde kweekresultaten, voorzover niet 
tevens verrneld in de rubriek kweekresul
taten, dan wei gewaakt over de juiste 
schrijfwijze van de wetenschappelijke 
namen en de korrekte indeling in families. 

SUMMARY 
A survey is given of the breeding resuhs as 
reponed under the head 'Kweckresuhaten' in 
'Lacena Mededelingenblad' by members of Laccna 
in the period 1972-1981 (fable 1). These resuhs 
arc brieny discussed. 

LJTERATUUR 
JACOBI, W., 1978. Verslag over door amateurs 
gemelde kwcekresuhatcn mel amfibiecn en reptie len. 
1970- 1976. Lacena36 (12): 189- 195. 
SCHMIDT. D. 1980. Nachzuchtergcbnisse 1979, 
Elaphe. Beilage 1980 (3): X. 
U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE, 1979. Re
gulations proposed to ease captive breeding. En
dangered Species Technical Bulletin, IV (6): 2-3. 
U.S. FIS H AND WILDLI FE SERVICE, 1979. Ser
vice fi nalizes captive wildlife regulations, En
dangered Species Technical Bulletin, IV ( 10): 6. 7, 
9. 
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HERPETOLOGISCHE LITERA TUURINFORMATIE IN DE DATABASE BIOS IS 
De jaarlijkse productie van literatuur op wetenschappelijk gebied heeft zodanige vormen 
aangenomen dat de gebruiker, die literatuur over een bepaald onderwerp zoekt, het spoor 
bijster raakt. Ter oplossing van dit probleem zijn er in de loop der jaren een groot aantal 
gegevensbestanden opgebouwd, waarin literatuurverwijzingen zeer precies op 
ondetwerp ontsloten zijn opgeborgen. Voor herpetologen zijn als belangrijkste ge
gevensbestanden te noemen: 
- BIOSIS (Biosciences Information Services, Philadelphia) 
- Zoological Record (Royal Zoological Society, London) 
In verband met de beperkte omvang van dit artikel wordt dit laatste hestand niet 
beschreven. 
BIOSIS verzamelt jaarlijks literatuurverwijzingen over meer dan 300000 biologische 
tijdschriftartikelen en boeken. Hiervan zijn er ca. 5000 op herpetologisch gebied. 
Deze literatuurverwijzingen (citaten) bestaan uit bibliografische gegevens zoals auteur, 
titel, bronvermelding. 
Daarnaast voegen ca. 40 onderwerpspecialisten van BIOS IS trefwoorden en onderwerp
codes toe. Per citaat zijn daarvoor ca. 35 ingangen op onderwerp aanwezig. 60% van de 
citaten bevat een samenvatting van het betreffende artikel. 
Bij een aantal computercentra in de wereld is de BIOS IS Database met citaten vanaf ca. 
1970 met behulp van een terminal afvraagbaar. 
In Nederland zijn er instellingen die bereid zijn voor derden zoekacties in dit hestand te 
verrichten. Meestal worden kosten van de zoekactie aan de klant doorberekend 
(f 40,-/f 100,-). 
Het grote voordeel van zo'n zoekactie is dat men in betrekkelijk korte tijd een vrij 
compleet overzicht van de wereldliteratuur op een bepaald onderwerp verkrijgt en 
daarmee vaak vele dagen manueel1iteratuuronderzoek kan vermijden. 
Hierbij moet worden benadrukt, dat BIOSIS in principe aileen citaten invoert die 
verwijzen naar wetenschappelijke literatuur. 

Ter verduidelijking volgt bier een voorbeeld van een zoekactie. 
Een vraag naar de bioritmiek van de slangen Ievert voor de laatste 5 jaren I 03 citaten op 
door het combineren van 4687 citaten over slangen en 2449 citaten over biorythmiek. 
Voorbeeld van enkele titels: 
- Reproductive cycles in tropical reptiles 
- The seasonal sexual cycle of the female lined snake Tropidoclonion linaeum 

De literatuurlijst die de klant door zo'n zoekactie verkrijgt geeft hem de gelegenheid de 
oorspronkelijke artikelen bij een bibliotheek in te zien of te lenen. 
De bibliotheek der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen is een 
openbare instelling die de bier beschreven zoekacties voor derden verricht. Tevens kan 
deze bibliotheek ca. 95% van de literatuur leveren waarnaar vanuit BIOSIS verwezen 
wordt. 
Inlichtingen: Dr. R.H.A. Wessels, Drs. A.Th. Hogenaarof J. Schipper, 
Bibliotheek Kon. Ned. Ak. v. Wetensch., Kloveniersburgwal29, 
I 011 JV Amsterdam - Tel. nr. (020) - 222902. 
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Elektronika in bet terrarium (3) 
Ben niveauregelaar 

Ingezonden: februari 1983 

INLEIDING 
W anneer u in het bezit bent van een 
filterinstallatie voor het watergedeelte van 
uw terrarium, is het zaak er voor te zorgen 
dat uw water op niveau blijft, zodat de 
pomp niet droog komt te staan. Aan de 
andere kant dreigt in sommige systemen 
het gevaar van overstroming. De hier be
schreven niveauregelaar kan u bij het 
vermijden van deze gevaren helpen. Door 
de pomp via deze regelaar aan te sluiten, 
loopt hij aileen als het waterniveau hoog 
genoeg is, of, afhankelijk van de manier 
waarop u de regelaar gebruikt, stopt juist 
wanneer bet watemiveau te hoog is. 

HETSCHEMA 
Het gedeelte dat de waterhoogte meet is 
opgebouwd rood de oscillator Nl en N2. 
W anneer er een verbinding wordt gemaakt 
tussen de beide elektroden loopt de oscil
lator en wordt via N3 en N4 transistor T I 
opengestuurd en spert T2. Het relais staat 
dan in rust. De schakelkontakten van het 
relais zijn zodanig aangesloten dat de 
pomp dan loopt. Wordt het kontakt tussen 
de elektroden verbroken, dan spert Tl na 
enige tijd en wordt T2 opengestuurd. Het 
relais slaat dan om en de pomp stopt. 
Doordat de pomp loopt als het relais in rust 
staat, is de stroomafname van de scha
keling zo laag mogelijk. Nonnaalloopt de 
pomp bij mij namelijk altijd. De elek
troden hangen dus nonnaal gesproken in 
het water. Is bij u de situatie andersom, de 
elektroden staan nonnaal gesproken juist 
droog, dan kunt u het relais samen met D4 
aansluiten op de plaats van R8. T2 en R8 
vervallen dan. Het relais zal dan in rust 
staan als er geen kontakt bestaat tussen de 
elektroden. 
In dit schema reageert de schakeling direkt 

wanneer er kontakt gemaakt wordt tussen 
de elektroden. Wanneer het kontakt ver
broken wordt treedt er een vertraging in 
werking, zodat het relais niet direkt om
geschakeld wordt. Hiennee wordt voor
komen dat bij een snel wisselend water
niveau de pomp steeds zeer kort aan- en 
uitgeschakeld wordt. Met PI kunt u de 
vertraging instellen tussen de 2 en 35 
sekonden. 

DEBOUW 
Over de bouw valt weinig te zeggen. De 
schakeling is vrij eenvoudig en kan ge
makkelijk op een stukje universeelprint 
gemonteerd worden. Voor de draden naar 
de elektroden kunt u het beste afge
schermd draad nemen. De afscherming 
verbindt u dan met de massa van de 
schakeling. 

DEELEKTRODEN 
De gevoeligheid van de schakeling is vrij 
groot. Wanneer u de elektroden in uw 
handen neemt reageert het relais al. Het is 
daarom onbelangrijk van welk materiaal u 
de elektroden maakt, als het de stroom 
maar geleidt. Er loopt een wisselstroom 
doorheen, waardoor ze lang mee gaan. 
Een simpel stukje vertind draad hield het 
bij mij al enige maanden uit. Ter ver
gelijking: toen een dergelijke elektrode bij 
een proefneming met gelijkstroom werd 
gebruikt, was deze na een nacht al op. 

VEILIGHEID 
In het kader van de veiligheid wil ik eerst 
terugkomen op de dimmer, zoals gepu
bliceerd in Lacerta (MEEUWES, 1982). Er 
werd nogal eens gevraagd waarom ik in 
die schakeling geen transfonnator had 



Onderdelenlijst 
RI, R2 = 56K 
R3= IM 
R4, R7 =lOOK 
R5 = IOK 
R6= IK 
R8 = 6K8 
aile weerstanden 
v.sw 

PI = instelpot I M 

CJ = 470n 
C2=68n 
C3 = 47 p./16V 
C4 = 125 p./16V 
C5 = 470 p./25V 
C6 = 10 p./16V 

01 .. .4 = JN4148 
TI,T2 = BC547B 
B = brugcel, b. v 
B40C800 

ICI = 4001 
IC2 = 7812 

EL = elektroden 
Trafo, 15 V, 
200mA 
Relais, 12 V, 
400ohm 

Schema van de 
niveauregelaar. 

toegepast. De hele schakeling staat na
melijk in verbinding met het lichtnet. Nou, 
iedere dimmer werkt met een triac. Dit is 
een elektronische schakelaar die het Iicht 
in een dimmerschakeling 50 maal per 
sekonde aan- en uitschakelt. Hoe korter 
bet Iicht steeds aan staat, hoe zwakker de 
lamp brandt. Nu moet een schakeling 
waarin een triac gebruikt wordt in zijn 
gebeel met het net verbonden worden, 
althans dat deel dat de triac regelt (aan- en 
uitscbakelt). Er kan dus geen transfor
mator gebruikt worden die de spanning 
omlaag brengt naar een veilig niveau. 
Onze lampen branden nu eenmaal op 220 
volt. Als we het Iicht (of een pomp) nu 
aileen maar aan of uit willen schakelen, 
dus niet dimmen, kunnen we een relais 
gebruiken. Dit wordt geschakeld door de 
veilige lage spanning van een transfor
mator en schakelt zelf via aparte kontakten 
de gevaarlijke 220 V spanning. Wie 
schetst dan ook mijn verbazing toen ik een 
artikel over niveauregelaars las 
(CLAESSEN, 1982), waarin als een van de 
mogelijkheden het gebruik van een triac 
wordt getoond. Zoals u nu zult begrijpen 
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houdt dit in dat de elektroden die in het 
water hangen met het net in verbinding 
staan. Het gevolg is dan niet direkt kort
sluiting, maar wei dat u het water in uw 
terrarium onder stroom zet. 
Water en netspanning zijn twee zaken die 
u geheel gescheiden moet houden. Zorgt u 
er dan ook voor dat er geen water kan 
komen bij het kastje waarin u de niveau
regelaar bouwt. De aansluitingen van de 
pomp en naar bet elektriciteitsnet staan 
namelijk wei onder stroom. De schakeling 
zelf werkt op een veilige spanning van 12 
volt en is door de transfonnator en het 
relais gescheiden van bet elektriciteitsnet. 
De spanning die op de elektroden staat is 
nu dus totaal ongevaarlijk. De stroom die 
erdoor loopt is te verwaarlozen. 

LITERATUUR 
CLAESSEN, H., 1982. Elektroterra 4. Terra 18 
(1):13-14. 
MEEUWES, M.Th. 1982. Elektronika in het terra
rium (2). Een automatische dimmer. Lacerta 40 
(12):281-283. 

SUMMARY 
An electronic device to control the water level in a • 
terrarium is presented. 
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Opmerkelijk gedrag van de vliegende gekko, 
Ptychozoon kuhli 

Ingezonden:april 1982 

INLEIDING 
Ongeveer een jaar lang beb ik vliegende 
gekko's gebad. Deze koddige dieren 
komen uit zuid-oost Azie, waar ze met 
vele andere soorten. vliegers zoals Draco 
volans en Rhacophorus soorten de borneo 
'onveilig maken' 
De naam 'vliegend' suggereert dat deze 
dieren met luid geklapper door de borneo 
vliegen. Dit is niet waar, je kunt meer van 
een glijvlucht spreken om van de ene naar 
de andere boom te zweven. 

HUISVESTING EN VERZORGING 
Mijn terrarium was bevolkt met een man
netje en een vrouwtje. Het terrarium was 
80x30x60 em (lxbxh). Hierin zaten veel 
takken en een heleboel planten, zodat de 
dieren zich goed zouden kunnen verstop
pen. Dit deden ze dan ook prompt. In bet 
terrarium had ik Sansevieria, Hoya, 
Bromeliaatjes, Hedera, Ficus pumila en 
een aantal kleine varens. 
De verwarming en verlicbting werden tot 
stand gebracht met twee 40W gloeilam
pen. De dagtemperatuur was tussen de 26 
en 27°C. 's Nachts liep de temperatuur 
terug tot ongeveer 200C. De gekko' s bad
den geen waterbak maar dronken bet 
sproeiwater van de planten op. 
Als voedsel kregen de dieren alles wat 
klein was en bewoog. Om precies te zijn 
grate en kleine krekels, fruitvliegen, 
brom- en huisvliegen, wasmotten, soms 
spinnetjes en in de zomer weideplankton. 
Soms strooide ik over de voedseldieren 
S A 37, een kalk-vitamine preparaat dat 
veel in de duivensport wordt gebruikt. 
's Avonds kwamen de dieren te voorscbijn 
en opmerkelijk was, dat ik ze vaak tussen 
de Sansevieria bladeren vandaan zag krui
pen. Overdag waren de dieren niet meer in 
het terrarium terug te vinden. 

In bet donker werden de gekko's lichtgrijs 
van kleur zodat het net leek of er steeds 
kleine spoken door de bak been vlogen. 
Heel merkwaardig vond ik een bepaald 
gedrag van bet mannetjes gekko, het 
'staartklapperen'. 

'STAARTKLAPPEREN' 
Ik wist geen andere benaming voor dit 
gedrag te verzinnen dan 'staartklapperen'. 
Als bet zeer paarlustige mannetje weer 
eens bet vrouwtje achtema zat om alweer 
te paren, bleef hij soms plotseling doodstil 
staan. Hij ging dan iets boger op de voor
poten staan en deed zijn bekje open. 
Daarna begon bet zeer vreemde gedrag: bij 
begon zijn staart scboksgewijs te bewegen 
met steeds tussenpozen van ongeveer 3/4 
seconde. Elke keer als de staart een stukje 
verder ging hoorde je een vreemd krrrr, 
krrrr. Dit geluid duurde bij elke beweging 
ongeveer 1/10 seconde. Tussendoor bleef 
bet bekje gewoon open staan zonder dat er 
enige zichtbare verandering optrad. De 
rest van bet lichaam leek wei versteend bij 
de klapper ceremonie. Dit beb ik zeer vaak 
en regelmatig bij mijn gekko gezien en 
gehoord als een soort voorspel bij de 
paring. Het vrouwtje trok er zich niets van 
aan en rende zeer snel door om zich voor 
die klapperende engerd te verstoppen. 
Jammer voor bet vrouwtje maar de engerd 
wist elke keer bet spoor weer terug te 
vinden en er werd gepaard. Een enkele 
keer beb ik een klapperende gekko gezien 
als deze een prooi wilde gaan vangen. Bij 
andere gekko's (Hemidactylus en Pachy
dactylus) heb ik ook wei eens kwispelende 
dieren gezien tijdens het jagen, aileen ging 
de staart dan achter elkaar been en weer en 
hielden ze zich stil. 
Hoe bet geluid tot stand wordt gebracht, is 
voor mij een groot mysterie; bet lijkt alsof 
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het geluid met de staart gemaakt wordt met 
behulp van botjes, maar het kan net zo 
goed uit hun keel komen . In de literatuur 
heb ik niets kunnen terug vinden over het 
hoe en waarom, dus of het een verdedi
gingsgeluid is of een territorium atbake
ning of dat ze denken ' wat een ratelslang 
kan, kan ik ook '. Ik weet het niet en ik 
houd mij aanbevolen voor elke suggestie 
of opmerking die ertoe zou kunnen leiden 
dat dit mysterie opgelost wordt. 

KWEEK 
Als het de engerd weer eens gelukt was om 
te paren, en meestal lukte het, legde het 
vrouwtje twee kogelronde eieren die aan 
elkaar vast zaten. Het liefst ook nog op de 
schuifruiten, zodat er elke keer weer 
problemen ontstonden hoe die ruiten nu 
weer open moesten. Na gemiddeld twee 
maanden kwarnen uit de eieren de jonge 
gekko's kruipen . Deze dieren verdwenen 
meteen tussen de planten zodat het zeer 
problematisch was om de jonge dieren te 
pak.ken te krijgen. De ouders waren na
melijk absoluut niet vies van een lekkere 

jonge gekko. Zo zijn er dus helaas vele 
gesneuveld. 
A Is de jonge dieren eenmaal in een andere 
bak zaten waren er geen problemen meer 
om ze volwassen te krijgen. Als voedsel 
kregen ze kleine krekels, fruitvliegen en 
kleine wasmotjes. Ook hier ging weer S A 
37 over. De jonge dieren groeiden zeer 
snel op dit dieet en na zo'n maand of zes 
zeven hadden de diertjes de volwassen 
Iengte bereikt. Bij jonge gekko's heb ik 
nooit geklapper in het terrarium gehoord . 

SUMMARY 
Pre-copulating behaviour in Prychozoon kuhli 
includes a quick repeated tail movement accompa
nied by a sound described as 'krrrr krrrr' . The origin 
of the sound might be friction of the bony structures 
of the tail, it could however also be produced in the 
throat. During the tail movement the animals mouth 
is open. Sometimes the tail movement was seen 
before prey catching. Care and breeding arc dis
cussed briefly. 

LITERATUUR 
MUDDE, P.M. , 1980. Vliegende gekko's (Ptycho
zoon spec.) in het terrarium en in de kas. Lacena 
38(6):54-55. 
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Een echtgenote vertelt (6) 

lngezonden: januari 1983 

Elke avond ga ik na het eten de kelder in. 
Daar staat een zachtblauwe, een vaag Iicht 
uitstralende kast, uit roofmate in elkaar 
gelijmd, die onze wasmotten herbergt. Als 
je de deur ervoor vandaan haalt, zie je een 
paar lampjes die dienen om de kast op 
temperatuur te houden en wat primitieve 
houten schapjes met jampotten (Hero, 
extra). De oorspronkelijke deksels zijn 
vervangen door deksels van benzinegaas. 
In sommige potten zie je aileen een bruine 
klont voedingsbodem en een paar papier
strookjes met eitjes, in andere beginnen de 
bruine klonten een witachtige kruimelige 
uitslag te vertonen als teken van jong 
Ieven, in nog weer andere miegelen kleine 
wurmpjes rood. Dan zijn er potten met 
dikke vette larven en tenslotte potten met 
ingesponnen larven en met uit de pop ge
komen motten. Toen mijn man het te druk 
kreeg met Lacerta zaken, heb ik de zorg 
voor de wasmotten op me genomen en nu 
ga ik nog steeds elke avond na het eten 
naar de wasmotten. Ik verzamel kleine 
larfjes voor de kikkertjes, grotere larven 
voor de tjitjaks en de grotere kikkers, en 
hele grote larven voor ooze eekhoomtjes. 
Bovendien moet gecontroleerd worden of 
in aile potten nog genoeg voedsel aan
wezig is. Oat klinkt nogal eenvoudig, 
maar stel u voor: joist heb je een pot 
opengeschroefd, waaruit de larven naar 
aile kanten over de rand buitelen, ofboven 
rinkelt de telefoon. Wat doe je dan? Eerst 
aarzelen tussen: larven snel terugstoppen, 
deksel er weer op doen en naar boven 
hollen of. . . met de open pot in de ene 
hand en met de andere de larven in be
dwang houdend de telefoon gaan op
nemen. In het eerste geval kom je waar
schijnlijk te laat, in het tweede geval sta je 
daar met je open pot in de ene hand en 
inmiddels de boom in de andere. Een si
tuatie, die toch enerverend blijkt te zijn. 

Of het gebeurt dat je een pot openschroeft, 
waarin onveiWacht al motten aanwezig 
blijken te zijn. Hoe vlugje de pot ook weer 
dicht doet, een paar motten ontsnappen 
altijd wei. Ze vliegen niet onmiddellijk ver 
weg, maar blijven nog even voor het grij
pen. Je pakt er met elke hand een, maar 
wat dan? Het lukt misschien om de rechter 
mot in een toevallig openstaande lege 
jampot te stoppen, maar als je de linker 
mot erbij probeert te doen, ontsnapt de 
linker weer en verdwijnt spoorloos achter 
een balk. Of je wandelt met in beide han
den een mot naar een terrarium en probeert 
dat met twee vingers open te doen en daar
bij de motten niet te Iaten ontsnappen. Ook 
heel moeilijk! 
Ook kan het voorkomen, dat je de voor die · 
dag tot voedsel bestemde larven uitge
zocht hebt en in een jampot stopt. Vervol
gens blijkt, dat de jampot geen passende 
deksel heeft en dus begin je je tocht langs 
de hokken met een dienblad, waarop een 
open pot met waswormen naast het bakje 
met papegaaienzaad, de halve sinaasap
pels voor de eekhooms, het bordje pap 
voor de eekhoom met de onbruikbare 
tanden, en het potje visvoer. OndeiWeg 
kom je een paar planten tegen, die even 
een scheut water nodig hebben en als je 
terugkomt bij het dienblad zijn de was
wormen weg. Onder het bakje met pap, 
het busje visvoer, de bak met papegaaien 
zaad, als het meevalt. De wijde wereld in 
als het tegenvalt. Zodoende zitten er bij 
ons nog wei eens bladen van tijdschriften 
aan elkaar geplakt door het spinsel van de 
wasmottelarven of zit er een gat in de plooi 
van een kledingstuk, waar een larve in 
klem gel open zat. Ook komt het voor, 
dat loslopende larven ons 's nachts voor 
voer aanzien en we genoodzaakt zijn met 
een slaperig hoofd op jacht gaan. Zelfs 
heeft de huisarts eens een pop uit een oor 
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van een van onze huisgenoten opgevist. 
Het slachtoffer klaagde over doofheid. 
Gelukkig (vonden we) herkende de bois
arts bet voorwerp niet. Maar meestal 
komen de larven toch wei terecht bij de 
dieren waar ze voor bestemd waren. Mijn 
avondroute voert me ook langs bet glazen 
bakje, waarin de wasmotteeieren verza
meld worden. Er ligt een pot met rijpe 
poppen in en tussen de randen en de deksel 
liggen dubbelgevouwen strookjes papier 
geklemd, waarop de motten hun eieren 
afzetten. De strookjes met eieren gaan mee 
naar de kelder en worden met een brok 

voedingsbodem in de kweekkast in de 
kelder gedeponeerd. De cyclus kan op
nieuw beginnen en bet karwei van elke 
avond zit er weer op. 
We hebben eens een overschot aan was
mottelarven op een landdag van Lacerta 
verkocht (ik geloof, 20 stuks voor een 
gulden) en van de opbrengst taartjes ge
geten. Nog steeds hebben we de kweek 
niet helemaal in de h:dld, zodat we van bet 
ene uiterste in hf".t andere vallen: geen voer 
en veel te veel "~r. Maar een teveel aan 
larven is nooit meer samengevallen met 
eenlanddag. 

MEER HOREN & ZIEN IN HET TERRARIUM 
Eerst een voor de hand liggende tip aan degene die zoveel mogelijk van zijn/haar 
terrarium wil genieten: Zet bet in een vertrek waar u zelf bet vaakst vertoeft en laat de 
dagelijkse activiteitsperiode van uw terrariumdieren zoveel mogelijk samenvallen met 
uw aanwezigheid thuis. De meeste dieren gaan dan aan u wennen, waardoor u ook van 
ander gedrag dan uitsluitend hun vluchtgedrag getuige zult zijn. Vanwie dieren houdt 
afkomstig uit kille gebergten of verstikkende, tropische laaglanden, eist bet volgen van 
dit ad vies wei erg veel zelfopoffering en onaanvaardbaar veel meer van eventueel minder 
ge'interesseerde huisgenoten indien zij zich, samen met u, bet vaakst bevinden in de 
'woonkamer', ofschoon ook wat dat betreft enkele tips uitkomst kunnen bieden. Meestal 
echter hoeft zowel voor u als voor vele, goed in gevangenschap houdbare reptielen en 
zelfs voor verscheidene amfibieen, de plaatsing van hun terraria in de woonkamer geen 
probleem te zijn. 
Wie veel televisie kijkt zet in elk geval bet T.V. -toestel en bet terrarium in een 
gezichtsveld; wie veel telefoneert doet dit op een strategisch punt ten opzichte van bet 
terrarium en wie soms te drukke huisgenoten heeft, adviseert hun zich uit te Ieven in bet 
kamertje, waarheen een collega-terrariaan zijn terrarium in isolement reeds verbannen 
zou hebben. 
En dan nu mijn eigenlijke tip: Net als MUDDE (in Lacerta 39 (10): p. 164) adviseer ik het 
gebruik van (dorre) bladeren in terraria. MUDDE's motieven daarvoor onderschrijf ik 
volledig. Ik noem er nog een bij: Door bet geritsel van dorre bladeren wordt men 
gemakkelijker geattendeerd op (on)gebruikelijke bewegingen van een dierofvan dieren. 
Overigens, daar waar mijn slangen geacht worden zich droog te nestelen of anderszins 
zich in dekking te bevinden onder grote stukken kurkschors, gebruik ik als 
'verklikkers' gemakkelijk vervangbare en dus ook hygiene bevorderende, gekreukte 
stroken van krakend pakpapier. 
In bet verborgene copuleren bijvoorbeeld kan daardoor minstens op bet gehoor worden 
gesignaleerd. 
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BOEKBESPREKING 

AXOLOTLS 
PETER W. SCOTT, 1981 
Dit in Engeland verschenen boekje be
spreekt de salamanders met hun voor ons 
zo moeilijke Mexicaanse benaming, die 
bekendheid genieten doordat ze gewoon
lijk hun hele Ieven het larvestadium niet 
verlaten. Hoewel er in de loop der jaren 
verschillende artikelen werden geschreven 
over deze bijzondere amfibieen, is er nu 
een heel boekje aan gewijd. 
In de ene helft van het boek geeft de auteur 
een algemene beschrijving van het dier, 
waarbij in afzonderlijke hoofdstukjes aan 
de orde komen: de verklaring van de naam 
aan de hand van de mythologie, waarbij de 
verschillende verklaringen teruggaan op 
Xolotl, een machtige Aztekengod, en de 
betekenis 'Waterhond' de meest accepta
bele lijkt; de betekenis van de axolotl in 
Mexico als voedsel en voor medische 
doeleinden; de plaats van het dier in de 
rangschik.king der amfibieen; de biologi
sche beschrijving en de anatornie. 

Vervolgens gaat hij in op het houden van 
deze dieren in het aquarium en behandelt 
het onderkomen, waarvoor de vele prak
tische aanwijzingen zeker ook afkomstig 
zijn uit de laboratoriumervaringen aan het 
Crawley College en de universiteit van 
Southampton. Zo worden plastic bakken 
met een behoorlijk bodemoppervlak even 
goed beoordeeld als een glazen aquarium, 
blijkt schoon en regelmatig ververst water 
belangrijker dan stromend en zuurstofrijk 
water en is het minder belangrijk om op de 
verlichting te !etten dan op de temperatuur 
van het water. Dan het voedsel, beschre
ven met nadruk op de variatie van het 
menu. Interessant is hier de tip om kan
nibalisme onder de larven tegen te gaan 
door de bak met de jonge axolotls te ver
lichten met een lamp waarvoor een net is 
gespannen; dit om het Iicht te reduceren en 
een goed beplante bak voor te wenden. 
Ook het kweken wordt behandeld, met 
duidelijke aanwijzingen over de bevor
dering van de kweek, o.a. door gebruik te 
maken van zogenaamde temperatuur
schokken. Daama komen nog aan de orde: 
de genetica (erfelijkheidsleer), met name 
van belang voor het kweken in verschil
lende kleuren; de ziekten (o.a. erfelijke en 
bacteriele ziektes, schimmelinfecties, 
parasieten); een paar hoofdregels voor de 
verzorging; en tenslotte volgt dan nog een 
beknopte bibliografie . De meeste foto's 
zijn van goede kwaliteit , al zijn ze niet aile 
even functioneel. 
Door de grote hoeveelheid illustraties en 
de nuttige informatie die op een duidelijke 
wijze in de tekst werd verwerkt, is het 
boekje zeker goed leesbaar te noemen en 
een zinnige aanvulling op het boekenbezit 
van de liefhebber. 

Guus Wijngaards 

In het meinummer van Lacena zijn tot onze spijt de pagina's 143 en 144 verwisse1d. Hiervoor onze 
excuses aan de auteurs en de lezers. (red.) 


